SAMMANFATTNING REGELVERK
Kvalitetsmärkt Hästgymnasium är en märkning som gäller för hästgymnasier som
erbjuder yrkesutgångarna Hästskötare med inriktning mot ridning/körning eller
Hästskötare med inriktning mot trav, samt av Skolverket godkända
riksrekryterande gymnasieutbildningar inom häst.
Ett Kvalitetsmärkt Hästgymnasium ska vara ett föredöme och bedriva en
verksamhet som ger eleverna en god förberedelse inför yrkeslivet med lärare som
håller sig à jour med utvecklingen i branschen.
Regelverket bygger på lagkrav inom företagande, hästhållning, klimat och miljö samt
arbetsmiljö utifrån certifieringen Kvalitetsmärkt Hästverksamhet. Utöver det har
branschen tagit fram ett antal krav kopplade till utbildning. All granskning sker av
det oberoende certifieringsorganet SMAK Certifiering AB.
För fullständigt regelverk och ansökan, kontakta SMAK Certifiering AB

KRAV PÅ SKOLAN

Skolan ska arbeta i enlighet med skollag,
gymnasieförordning och läroplaner och vara
bunden av kollektivavtal med berörda fackförbund.
Skolan ska ha i genomsnitt minst 8 elever per
årskurs inom hästinriktningen.
Minst 50 % av undervisningstiden inom
yrkesämnen ska genomföras av yrkeslärare med
lärarlegitimation.
Skolan ska ha tillgång till stallar, anläggning och
utrustning som ger en komplett yrkesmiljö, samt
tillgång till tillräckligt stort antal skolhästar
utbildade för ändamålet utifrån skolans valda
profil.
Utbildningen ska ske i sådan omfattning att den
enskilde eleven får en attityd och verklighetstroget
förhållningssätt till yrket.
All verksamhet ska ske med beaktande av
respektive inriktnings hästhanteringspolicy samt
säkerhetsanvisning.
Alla elever i åk 3 ska i slutet av utbildningen
genomföra gymnasiearbetet enligt mall.
Minst 70 % av eleverna i årskurs 3 ska ha godkänd
yrkesexamen.

ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE -APL

Apl-verksamheten ska innehålla minst 15 veckor
och val av apl-plats ska göras utifrån elevens
förkunskaper.
En löpande dialog ska föras mellan eleven, handledaren och skolans ansvarige lärare under hela
apl-tiden. Verksamheten på apl-platsen ska
bedrivas på ett yrkesmässigt sätt. Eleven ska inte
ersätta anställd personal.
Skolan ska säkerställa att apl-platsen är bundet av
branschens kollektivavtal eller att det arbetar efter
kollektivavtalsliknande villkor, samt att den har
gällande försäkringar.
Skolan ska ha skriftliga rutiner för hur man säkerställer elevernas arbetsmiljö under apl. Inför varje
apl-period ska skolan ta del av apl-platsens
riskbedömning av elevernas arbetsmiljö.
Apl-platsen ska besökas regelbundet.

LOKALT PROGRAMRÅD

Det lokala programrådets ledamöter företräder
verksamheter med god hästhållning och arbetsvillkor. Minst hälften av ledamöterna ska vara
branschrepresentanter som bedriver hästverksamhet med anställd personal.

